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Lietuvos dujų perdavimo sistema 
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SGD terminalo projekto apžvalga 

SGD terminalas - vienas svarbiausių energetinį saugumą užtikrinančių projektų: 

• Vykdomas Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos (atsakinga už energijos 

tiekimo užtikrinimą); 

• Įtrauktas į Lietuvos nacionalinės energetikos strategiją, Baltijos energijos rinkos ir 

jungčių planą (BEMIP) bei ENTSO-G įgyvendinimo planą. 

Būtinybė turėti alternatyvų energijos šaltinį: 

• Vykdant ES reikalavimą nuo 2014 m. gruodžio 3 d. turėti alternatyvų dujų tiekimo 

šaltinį; 

• Po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 2009 m. gruodžio 31 d., Lietuva tapo dar 

labiau priklausoma nuo gamtinių dujų importo, ko pasekoje, dujos tiekiamos į šalį 

vieninteliu vamzdynu iš Rusijos (Gazprom) per Baltarusijos Respubliką, 
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SGD terminalo projekto valdymas 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. liepos 21 d. pavedė AB 

„Klaipėdos nafta“ įgyvendinti SGD terminalo projektą. 

• Pagrindiniai Nacionalinės energetikos strategijoje SGD terminalui iškelti 

tikslai: 

• SGD terminalą pradėti eksploatuoti ne vėliau nei 2014 m. gruodžio 

mėn.; 

• sukurti alternatyvų gamtinių dujų tiekimo šaltinį; 

• sukurti galimybę Lietuvai savarankiškai apsirūpinti gamtinėmis 

dujomis, reikalingomis pirmojo būtinumo paklausai patenkinti;  

• sąlygoti Lietuvos ir Baltijos šalių dujų rinkų atsiradimą bei sudaryti 

galimybes pirkti dujas trumpalaikiais kontraktais ir atverti galimybę 

pasirinkti kainodarą nesusietą su naftos produktų kaina; 

• suteikti galimybę Lietuvai dalyvauti tarptautinėse dujų rinkose 
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AB Klaipėdos nafta ateities planai 

Klaipėdos nafta 

Naftos ir naftos  produktų krova SGD terminalas 
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SGD terminalo planuojamos veiklos 

SGD terminalo veikla SGD/GD pirkimas-pardavimas 

 SGD saugojimas 

 Išdujinimas 

 GD atidavimas į dujų tinklą 

 SGD pirkimas 

 GD pardavimas 



CONFIDENTIAL 

7 7 

Kiaulės 

nugaros sala 

Krantinė ir 

FSRU 

Vamzdynas 
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Plaukiojanti talpykla su 

dujinimo įrenginiu (FSRU) 

SGD talpyklos pajėgumai:  

 170.000 m3 

Išdujinimo pajėgumai:  

 ~11 mln.m3/dieną 

10 metų nuoma iš Hoegh 

LNG su galimybe išsipirkti 

Dujotiekis 

18 km ilgio ir 700 mm 

skersmens dujotiekis 

žemyninėje dalyje 

sujungsiantis SGD terminalą 

su magistraliniu dujotiekiu; 

3 km dujotiekis po Kuršių 

mariomis nutiestas 

horizontalaus kryptinio gręžimo 

būdu (HDD) 

Krantinė 

Krantinės ir jos įrenginiais, 

kurie bus statomi pietinėje 

Klaipėdos uosto dalyje 

Krantinė 

Aukšto slėgio dujotiekis 

Aukšto slėgio krovos rankovės 

FSRU 
Dujovežis 

18 km Dujų apskaitos 

stotis 

SGD terminalo projekto apimtis 
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Pagrindiniai SGD terminalo parametrai 

TECHNOLOGIJA 
Plaukiojanti talpykla su dujinimo 

įrenginiu (FSRU) 

VIETA 

Pietinė Klaipėdos jūrų uosto 

dalis, šalia Kiaulės nugaros 

salos 

FSRU TIEKĖJAS 
Norvegijos kompanija Hoegh 

LNG 

TALPYKLA 170 000 m3 

KROVOS 

PAJĖGUMAI 

9000 m3/h SGD.  

Krovimas iš laivo į laivą 

naudojant lanksčiąsias žarnas 

FSRU 

PAJĖGUMAI 

2-3 mlrd. m3 GD   

Iki 11 mln m3 per dieną 

DUJŲ SRAUTAS Į 

DUJŲ VAMZDYNĄ 

6 mln. m3 per dieną planuojant 

padidinti srautą ateityje  
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Terminalai vandenyje – populiarėjanti technologija dėl laiko ir 

investicijų patrauklumo 

Planuojama iki 30 naujų SGD terminalų vandenyje 

Savinink

as 

Laivai Užsakovai* 

Hoegh 

LNG 

2+3 GDF Suez, Perusahaan 

Gas Negara, AB 

Klaipėdos nafta 

Golar LNG 4+2 Petrobras (2), Pertamina, 

Dubai Power Authority 

Excelerate 8+1 YPF (2), Kuwait Oil 

Corporation, Petrobras, 

PREPA 

*Vystomi arba laimėti projektai 

Apie 30 naujų SGD terminalų vandenyje 

• 16 projektų Azijoje/Artimuosiuose Rytuose 

• 6 projektai P.Amerikoje 

• 1 projektas Š.Amerikoje 

• 8 projektai Europoje/Afrikoje 

• HLNG šiuo metu dalyvauja dar keliuose 

konkursuose 
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Dabartinė situacija gamtinių dujų rinkoje 
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Pasaulinės gamtinių dujų kainos 

12.8 

11.9 

3.8 
3.2 

4.0 11.0 

10.1 9.8 

11.6 13.7 

14.1 
14.1 

13,9 

Altamira 

Lake Charles 

Cove Point 

Bahia Blanca 

Rio de Janeiro 

Spain 

UK 

Belgium 

India China 

Korea 
Japan 

2012m. gruodžio mėn. duomenys, JAV dol./MMBtu 

SGD kaina pasaulyje 

Lietuvos dujų importo kaina 
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Pasaulinė SGD pasiūla ir paklausa 

Pasaulinės SGD paklausos ir pasiūlos prognozė iki 2020 m. 

 

Mln. m3 

Perteklius Potencialus perteklius Įtempta rinka 

Optimistinis 

Pesimistinis 

Potencialu 

Suplanuota 

Statoma 

Esama 



Planuojama SGD pasiūla JAV 
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2020 m. JAV SGD eksporto pajėgumai išaugs  
 

virš 125 mln. tonų per metus, 
(šiuo metu pateikta eksporto licencijos paraiškų 209 mln. tonų per 

metus SGD) 
 

arba 43% nuo pasaulyje esamų SGD eksporto 

pajėgumų (esama SGD pasiūla apie 290 mtpa). 

Source: BG group, LNG journal 



Skalūninės ir konvencinės dujos 
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SGD terminalo ekonominė nauda 
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Pagal faktines 2011 m. gamtinių dujų kainas rinkoje, SGD terminalo nauda, įskaičius dujų 

transportavimo išlaidas, galėtų siekti iki 0,4 mlrd. litų per metus. 
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Laivas-saugykla 

FSRU 

Krantinė 

Dujotiekis ir dujų 

matavimo stotis 

FSRU  

pirkimas 

Sutartis su 

Höegh LNG  

Projekto valdymas 

2011 2012 2013 2014 2015 

SGD 

terminalo 

paleidimas 

Pabaigta Progrese Atliekama trečiųjų šalių 

FSRU statyba ir pristatymas į Klaipėdos uostą 

Priešprojektiniai 

sprendiniai 

Dujotiekio statyba (EPC) 

Dujotiekis Jurbarkas – Klaipėda 

Lietuvos dujos 

Uosto gilinimo darbai  

KVJUD 

Teritorijų planavimas ir 

projektavimas 

Projekto finansavimas 

Montavimo 

ir testavimo 

darbai 

 

 

 

 

Poveikio aplinkai vertinimas 

(PAV) 

SGD įstatymas 

Teritorijų planavimas ir 

projektavimas 

Krantinės statyba (EPC) 

KVJUD ir Klaipėdos nafta 

Priešprojektiniai 

sprendiniai 

SGD terminalo projekto planas  
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Iššūkis - regioninis terminalas 

Veikdamas maksimaliu režimu SGD terminalas gali 

patenkinti 75 proc. Baltijos šalių dujų rinkos ir galėtų 

tarnauti, kaip regioninis terminalas: 

• Didžiausias gamtinių dujų suvartojimas Lietuvoje -  

61 proc. bendros Baltijos šalių dujų rinkos; 

• Klaipėdos uostas yra neužšąlantis uostas, veikiantis 

visus metus, skirtingai nuo kitų Baltijos šalių uostų; 

• Požeminė dujų saugykla Inčiukalnyje ir potencialiai 

Dobelėje, būtų balansavimo taškas; 

• Lietuvos dujotiekių darbinis slėgis didesnis nei 

Latvijoje ir Estijoje, kas sudaro palankias sąlygas 

tiekti dujas į Baltijos šalis; 

• Būdamas centrine SGD tiekimo grandinės ašimi, 

aptarnauti mažas SGD talpyklas. 

Baltijos šalių bendras dujų 

suvartojimas 2011 m. buvo 

5,6 mlrd. m3:  
 

Lietuvoje – 3,4 mlrd. m3,  

Latvijoje – 1,6 mlrd. m3,  

Estijoje – 0,6 mlrd. m3. 

 

SGD terminalo pajėgumas: 

 
 

Maksimalus projektinis -   

4 mlrd. m3 per metus arba 

11 mln. m3 per dieną. 
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Oro sąlygos Baltijos jūros uostuose 



 

Estijoje konteineriai gali būti pervežami 

     sunkvežimiais        geležinkeliu 

 

 

 

 

ir taip pasiekia galutinius vartotojus 

 

Bunkeravimo ir mažų SGD talpyklų aptarnavimo schema 

SGDT Klaipėdos uoste 

170.000 m3 

Bunkeravimo laivas 

7.000-20.000 m3 

Užpildo dujomis laivus 

bei aptarnauja Baltijos ir 

Šiaurės jūras 

Kreogeniniai  40-50 m3 

konteineriai pripildomi SGD 

(Pasvalį apšildytų 8 dienas) 

 

 

 

 

 

Konteineriai sukraunami ant 

baržos ir plukdomi į Estijos 

uostus  

 

 

 

 

 

Bunkeravimo, verslo 

galimybės 
 

Nuo 2015 m. dėl sugriežtintų 

saugos reikalavimų, laivai 

Baltijos ir Šiaurės jūrose 

privalės naudoti mažo 

sieringumo kurą, kuriuo 

realiausia taps SGD.  

Mažų SGD talpyklų aptarnavimo schemos pavyzdys 
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Dėkojame už dėmesį 


